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Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării (FSJAC), în 

cadrul căreia funcţionează programele de studii universitare de licenţă „Drept” – 
învățământ cu frecvență (IF) şi „Administrație publică” IF şi programul de studii 
universitare de masterat „Drept privat”, este o entitate ce funcţionează în cadrul 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, instituţie de învăţământ 
superior acreditată, cu misiune de învăţământ şi cercetare ştiinţifică.  

Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării din Pitești a 
fost înființată în anul 2000 și în cei 21 ani de funcționare și-a creat o identitate 
distinctă în peisajul academic, remarcându-se printr-o serie de realizări precum 
obținerea acreditării pentru programele de studii, crearea unui corp profesoral 
propriu, organizarea unor evenimente științifice, sociale și culturale naționale și 
internaționale, înregistarea unor procente de promovabilitate foarte bune la 
examenele de licență și dizertație și altele.  

Pentru anul universitar curent, Facultatea de Științe Juridice, Administrative și 
ale Comunicării îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective fundamentale: 
nAtragerea unui număr de studenți care să permită funcționarea în condiții optime 
a programelor de studii existente la nivelul Facultății de Științe Juridice, 
Administrative și ale Comunicării; 
n Ridicarea standardului de calitate pentru toate programele de studii ale FSJAC; 
n Revizuirea fișelor disciplinelor și orientarea tuturor proceselor de formare către 
rezultatele învățării. 	
n Susţinerea realizării unor cursuri universitare/materiale didactice moderne, 
adaptate şi interesante, în măsură să le ofere studenţilor competenţele profesionale 
necesare; 
n Stimularea participării cadrelor didactice la activitatea de cercetare din ţară şi 
din străinătate; 
n Crearea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor didactice în format 



on-line; 
n Implicarea directă a studenţilor în managementul facultăţii prin reprezentanţii 
acestora; 
n Susținerea activității Centrului de Cercetare care funcționează la nivelul 
Facultății de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării din Pitești în 
direcția realizării de cercetări multi- și interdisciplinare; 
n Încurajarea cadrelor didactice ale FSJAC pentru afilierea la rețele și asociații 
profesionale și susținerea lor pentru a participa la evenimentele organizate de 
acestea; 
n Susținerea eforturilor Universității de promovare a ofertei educaționale și 
activarea tuturor canalelor de comunicare cu potențialii studenți, mediul 
preuniversitar, mass-media, alte universități din țară și din străinătate etc.  
 

 
Coordonate 
strategice 

Acţiuni preconizate  Termene Responsabili Indicatori 
estimați 

 
1. Coordonata privind activitatea didactică 
 

 

 
 
 
 
 
 
Organizarea 
procesului didactic  

Discutarea şi aprobarea 
acoperirii disciplinelor cu 
cadre didactice pentru anul 
universitar 2021-2022 
Elaborarea statului de funcţii 
pentru anul universitar 2021-
2022 

octombrie 
2021 

Decanat Statul de 
funcții 

Repartizarea studenţilor pe 
grupe la programul de studii de 
licență Drept, precum și la 
programul de studii de 
masterat Drept privat 

septembrie 
2021 

Decanat 
Secretar tehnic 

Grupe, orar 

Deschiderea anului universitar 
2021-2022, pe fiecare an de 
studiu (în format on-line) 

Octombrie 
2021 

Decan, 
Îndrumătorii 
de an 

1 
întâlnire/serie  

Întocmirea orarului şi 
transmiterea acestuia către 
studenţi 

Septembrie 
2021 şi 
februarie 
2022 

Decan, 
Prodecan 
Secretar tehnic  

orar 

Întocmirea propunerii de 
exmatriculare a studenţilor 
care nu-şi îndeplinesc 
obligaţiile financiare  

septembrie 
–octombrie 
2021 

Decan Propuneri 
exmatriculări 
 
 

Alegerea responsabililor de 
grupă şi a locţiitorilor acestora 

octombrie 
2021 

Decan, 
Prodecan 

 

 Urmărirea, evaluarea şi permanent Decan, Fișe de 



Asigurarea 
cadrului 
funcţional de 
perfecţionare a 
procesului didactic 

îmbunătăţirea activităţii 
didactice  

Directori de 
Departament 

evaluare 

Analiza periodică a frecvenţei 
studenţilor la cursuri şi 
seminarii, precum şi a 
interesului studenţilor faţă de 
pregătirea lor la disciplinele 
prevăzute în planul de 
învăţământ 

permanent Decan,  
Îndrumători de 
an 

Situația 
frecvenței 

Analiza activităţii desfăşurate 
de fiecare an de studiu de nivel 
licenţă şi masterat, în cadrul 
unor şedinţe on-line cu 
studenţii 

Octombrie 
2021 

Decan,  
Îndrumătorii 
de an 

1 întâlnire 
/serie 

Analiza şi actualizarea fişelor 
disciplinelor, stabilirea unor 
modalităţi adaptate de predare, 
seminarizare şi evaluare în 
format on-line, precum şi 
revizuirea conţinuturilor 
predate 

Septembrie 
2021 

Decan,  
Directori de 
Departament,  
 

Fișele 
disciplinelor 

Creşterea calităţii activităţii 
didactice prin utilizarea unor 
metode de predare adaptate 
cursurilor on-line 

permanent Decan,  
Directori de 
Departament,  
Comisia pentru 
activităţi 
didactice  

Cel puțin o 
întâlnire 
privind 
utilizarea 
platformelor 
/semestru 

Îmbunătățirea 
elaborare a 
lucrărilor de 
licenţă  

Analiza tematicilor lucrărilor 
de licenţă, programarea 
sesiunilor de consultații 

permanent Decan,  
Directori de 
Departament 

Temele de 
licență 
Consultațții 

Organizarea 
sesiunilor de 
examene ale 
studenţilor de 
nivel licenţă şi 
masterat  

Întocmirea graficului de 
desfăşurare a sesiunii de 
examene  şi de reprogramare, 
precum şi a graficului 
consultaţiilor pentru pregătirea 
examenelor 

Ianuarie 
2022 
Aprilie-mai 
2022 

Decan, 
Secretar tehnic 

Programarea 

Întocmirea componenţei 
comisiilor de examinare 

Ianuarie 
2022 
Aprilie-mai 
2022 

Decan Comisiile de 
examinare 

 
2. Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare și inovare 

 

 
 
Creşterea 
vizibilităţii 
cercetării 

Întocmirea raportului de 
cercetare ştiinţifică a cadrelor 
didactice pentru anul 
universitar anterior şi 
elaborarea planului de 

septembrie – 
octombrie 
2021 

Decan, 
Prodecan, 
Departament 
SJAC 
 

Raportul de 
cercetare 



ştiinţifice a 
cadrelor didactice  

cercetare ştiinţifică pentru anul 
universitar curent 
Analiza propunerilor de teme 
de cercetare pentru anul în curs 

octombrie 
2021 

Director 
Departament/ 
Centru 
cercetare 
Cadre 
didactice 

Întâlnire de 
lucru 

Susținerea participării cadrelor 
didactice la conferinţe 
internaţionale, inclusiv la 
conferinţele internaţionale 
organizate de Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”  

permanent Prodecan,  
Director 
Departament/ 
Centru 
Cercetare 
Cadre 
didactice 

Fiecare cadru 
didactic, 
minim 2 
participări/an 
 
 
 
 

Organizarea conferinței anuale 
în domeniile Drept și 
Administrație publică 

mai 2022 Director 
Departament, 
Centru 
Cercetare, 
Prodecan 

Conferința 
anuală 

Sprijinirea participării cadrelor 
didactice ale facultăţii în 
parteneriate şi colaborări 
internaţionale / vizite / 
mobilităţi 

permanent Decan, 
Departament 
SJAC 

Min. 2 
parteneriate 

Urmărirea derulării planului de 
elaborare şi redactare a 
cursurilor, lucrărilor aplicative 
şi a altor lucrări cu profil 
didactic; completarea ofertei 
de cursuri, acolo unde este 
cazul 

permanent Decan,  
Directori de 
Departament 

Listă lucrări 
în curs de 
publicare 

Sprijinirea 
cercetării 
ştiinţifice 
studenţeşti  

Organizarea şi urmărirea 
desfăşurării cercurilor 
ştiinţifice ale studenţilor de 
nivel licenţă şi masterat, pe 
facultate şi centru universitar 
şi integrarea lor în colectivele 
mixte de cercetare 
 

octombrie 
2021 –  
mai 2022 

Prodecan, 
Director 
Centru SJAC  

1 Sesiune a 
cercetării 
științifice 
studențești 

Cercetarea 
ştiinţifică a 
studenţilor de 
nivel licenţă şi 
masterat prin 
intermediul 
lucrărilor de 

Actualizarea propunerilor de 
teme de licenţă şi disertaţie şi 
adaptarea la cerinţele naţionale 
şi europene în domeniu 
 

aprilie 2022 Decan, 
Directori de 
Departament 

Temele de 
licență și 
disertație 

Repartizarea lucrărilor de 
licenţă şi disertaţie pe 

iunie 2022 Decan 
 

 



licenţă şi disertaţie coordonatori ştiinţifici 
(promoția 2022) 

 
Organizarea şi 
coordonarea 
stagiilor de 
practică  

Încheierea convenţiilor de 
practică pentru asigurarea 
stagiilor de practică pentru 
studenţi 

Septembrie 
2021 

Decan, 
Director 
Departament 
 

Convenții de 
practică 

Menţinerea şi consolidarea 
relaţiilor de colaborare 
existente şi iniţierea de noi 
parteneriate 

permanent Decan 
 

 

 
3. Managementul calităţii 

 

Îmbunătăţirea 
calităţii 
programelor 
de studii şi a 
prestaţiei didactice 

Aplicarea procedurilor de 
evaluare internă a calităţii 
programelor de studii. 
Aplicarea procedurilor de 
evaluare a calităţii cadrelor 
didactice 

octombrie 
2021-
septembrie 
2022 

Decan,  
Comisia 
pentru 
Asigurarea și 
Evaluarea 
Calității  

Raport 
 
 
 
 
 

 
4. Activitatea privind promovarea facultăţii şi a programelor de studii aferente 

 

Creşterea 
numărului de 
studenţi şi 
masteranzi 

Promovarea ofertei 
educaţionale în rândul liceelor 
şi al instituțiilor locale, prin 
activităţi on-line/fizice, în 
funcție de condițiile existente 
la momentul respectiv 

noiembrie 
2021- 
septembrie 
2022 

Decan, 
Prodecan, 
Cadre 
didactice 

 

Organizarea de dezbateri on-
line, mese rotunde, cu studenţi 
din cadrul facultăţii, privind 
perspectivele continuării 
studiilor la programele de 
masterat organizate de UCB 

permanent Decan, 
Prodecan 

2 întâlniri 

 
5. Relaţia cu mediul socio-economic  

 

Menţinerea 
colaborării 
internaţionale şi a 
mobilităţilor 
Erasmus+ 

Sprijinirea participării 
studenţilor facultăţii la 
mobilităţile Erasmus+, în 
condițiile impuse de contextul 
pandemic 

permanent Decan, 
Prodecan, 
Responsabil 
Erasmus+ 
 

 

 
Consolidarea 
legăturilor  
cu partenerii 
externi 

Organizarea de întâlniri cu 
reprezentanții mediului socio-
economic, pe fiecare program 
de studii, care să aibă ca 
finalitate un schimb 
bidirecțional de cunoștințe și 

Mai 2022 Decan,  
Prodecan, 
Cadre 
didactice 

Minim 
întâlnire 
anuală 



experiențe, evaluarea 
așteptărilor reciproce și 
posibilitatea dezvoltării unor 
proiecte comune 

 
Decan,  
 
Lect. univ. dr. Ion Stoica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobat în ședința Consiliului FSJAC din data de 21.09.2021 


